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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data penelitian dan hasil analisis 

mengenai Kiprah Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-

Qur’an (PSKQ) Modern dalam Pengembangan 

Perekonomian Santri dan Masyarakat Desa Undaan Lor 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, serta sesuai 

dengan rumusan masalah  yang ada. Maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Kiprah Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-

Qur’an (PSKQ) Modern yang berbasis 

kewirausahaan dalam pengembangan perekonomian 

santri dan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus telah menjalankan aksi 

sosial dalam memandirikan santri dan masyarakat 

dengan kewirausahaan melalui seni kaligrafi dan 

bisnis kuliner. Serta program pelatihan 

pengembangan ekonomi tersebut merupakan bagian 

dari dakwah. PSKQ Modern berperan sebagai 

fasilitator, peran pendidikan, dan berperan 

mengembangkan keterampilan teknis masyarakat 

sebagaimana terdapat dalam ilmu pengembangan 

masyarakat Islam. Dalam pendampingan selama 

pelatihan sesuai dengan pengembangan masyarakat 

Islam yaitu enabling (Mengembangkan Potensi), 

empowering (Penguatan Potensi), dan protection 

(Melindungi Masyarakat). Metode pengembangan 

dalam program pelatihan pengembangan ekonomi 

sesuai dengan tahapan pemberdayaan masyarakat 

yaitu metode penyadaran, metode pengkapasitasan, 

dan metode pendayaan.  

2. Hasil kiprah Pesantren Seni Rupa dan Kaligrafi Al-

Qur’an (PSKQ) Modern yang berbasis 

kewirausahaan dalam pengembangan perekonomian 

santri dan masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus, dalam tahap pelaksanaan 

program pelatihan tidak terdapat evaluasi. Kiprah 
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PSKQ Modern dalam program pelatihan 

pengembangan ekonomi dianggap kurang berhasil 

dan perlu menerapkan manajemen pengembangan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelembagaan, 

monitoring dan evaluasi, serta Menerapkan teori 

community based managemen (CBM). 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan 

yang telah dipaparkan, penulis menyadari bahwa masih 

banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam 

penulisan skripsi ini. Hal ini disebabkan karena adanya 

keterbatasan wawasan ilmu dan pengetahuan yang 

penulis miliki. Dengan kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang mendukung dari 

para pembaca. Penulis juga berharap diadakan uji 

penelitian kembali guna menemukan teori baru yang 

berhubungan dengan ilmu dakwah dengan penekanan 

pada lingkup pengembangan masyarakat Islam secara 

lebih detail dan spesifik. 

 

C. Kata Penutup 

Dengan mengucap alhamdulillah, puja dan puji 

syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan kesehatan, taufiq, dan hidayah-Nya 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir skripsi ini sesuai dengan harapan. Ucapan 

terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah 

membina dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi 

penulis sendiri juga para pembaca pada umumnya.  

 

 

 


